O Pai Nosso
Explorando Mateus 6:9–13

Mestre, por
favor, nos
ensine a
orar.

Quando os
discípulos de Jesus
Lhe perguntaram
como deveriam orar,
Jesus lhes ensinou
esta oração.

Todas as citações bíblicas usadas neste artigo são da Nova Versão
Internacional, a menos que indicada outra versão.

Pai nosso,
que estás
nos céus
Santificado
seja o Teu
nome.

Deus é nosso
Pai, porque Ele
nos criou.

Estou lhe dando o dom da
música para você e outros
desfrutarem.

Você vai desenvolver
um amor por esportes
que lhe trará alegria e
confiança.

Salmo 103:19 diz
que “O Senhor
estabeleceu o Seu
trono nos céus”
(parafraseado). Deus
é Espírito, e o céu é o
plano espiritual onde
Ele se encontra.

“Santificado” significa
santo, e é uma
declaração que
demonstra grande
respeito e reverência.
(Ver “Como Deveria
Interagir com Deus?”)

Venha o Teu
reino;
Seja feita a
Tua vontade,
Assim na terra
como no céu.

Tudo no reino de Deus, no céu, é feito
com amor. Aqui, portanto, estamos
orando para o amor de Deus nos guiar
e reinar em nossas vidas na terra,
assim como o amor guia tudo no céu.
Estamos pedindo a Deus para reinar
em nossas vidas assim como Ele reina
soberano no Céu.
Ao crermos e recebermos Jesus como
o Filho de Deus que morreu por nós,
abrimos a porta de nossos corações
para permitir que Jesus traga o amor
do reino de Deus para as nossas vidas.

Está lindo, querida!
Fizemos uma
limonada bem gelada
para os nossos
pintores.
E eu também
assei uns
bolinhos!

Esses bolinhos
estão com
uma cara
ótima, Joana!
Obrigado
pela limonada,
querida.

Dá-nos hoje
o nosso pão
de cada
dia.

“Pão de cada dia” refere-se
às coisas que precisamos
no nosso cotidiano.
Estamos pedindo a Deus
para suprir as nossas
necessidades. “O meu
Deus suprirá todas as
necessidades de vocês,
de acordo com as Suas
gloriosas riquezas em
Cristo Jesus” (Filipenses
4:19).
E Jesus, pra
mim, por favor,
um osso bem
grande!

Jesus, obrigada
pelo Mercado onde
conseguimos frutas,
legumes e verduras
fresquinhos da
roça.

Por favor, ajude
o agricultor a se
recuperar logo
do acidente.

E Jesus,
obrigada pela nossa
máquina de lavar roupas.
Por favor, nos ajude
a encontrar a peça
que precisamos para
consertá-la.

Perdoa as
nossas dívidas,
Assim como
perdoamos
os nossos
devedores.

O termo “dívidas” aqui se
refere aos pecados que temos
cometido e que magoam Deus e
os outros. “Devedores” refere-se
aos outros que pecaram contra
nós e nos magoaram. Estamos
orando para Deus nos perdoar
assim como perdoamos a
quem nos magoou. (Ver
“Pedrinhas Brilhantes: Assim
como nós Perdoamos.”) “Pois
se perdoarem as ofensas
[pecados] uns dos outros, o Pai
celestial também lhes perdoará.
Mas se não perdoarem uns aos
outros, o Pai celestial não lhes
perdoará as ofensas [pecados].”
(Mateus 6:14–15).

Desculpe eu ter
te acusado, te
amo. Por favor,
me perdoe pelas
coisas que falei.

Toninho, você
bagunçou o meu
quarto de novo, não
foi?!
Não. …
Eu … é…

Jesus, por
favor, me
perdoe.

Eu amo
você também!
Você é a irmã
mais velha
mais legal que
existe!

E não nos
deixe cair em
tentação,
Mas livra-nos
do mal.

Aqui estamos pedindo a
Deus para guiar nossas
vidas e nos ajudar a
fazer o que é certo e
não pecarmos. Deus tem
o poder para nos ajudar
a tomar as decisões
certas. “Sabe o Senhor
livrar da tentação os
piedosos” (2 Pedro 2:9,
ACRF).

Vai em frente! Pode ficar
jogando no computador,
ninguém vai notar. Deixa o
dever de escola pra depois.

Geometria

Termine o dever
primeiro. Você vai
se sentir melhor se
fizer primeiro as suas
obrigações.

Porque Teu
é o Reino,
o poder e a
glória para
sempre.
Amém.

Obrigado por
essas lindas flores!

Jesus, Te
amo!

Nesta última frase estamos
dando glória e louvor a Deus.
Deus Se agrada de ouvir os
nossos louvores; é como
expressamos nossa gratidão
a Ele. “Clamo ao Senhor, que
é digno de louvor” (Salmo
18:3).
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